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    WYDANIE Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA 
 

 

Boże ochroń ludzi biednych 

Kiedy człapią umęczeni 

Po rozkisłej od łez ziemi 

Boże daj nam dzień powszedni 

 

Boże spraw niech na śmietnisku  

Dźwignie się zdeptany krzaczek 

I choć w świecie jest inaczej 

Wspomóż ten nadziei listek 

 

Boże wspomóż ludzi biednych 

Rzuć jak kładkę promyk-jasność  

Byśmy przeszli nad przepaścią  

Boże daj nam dzień powszedni 
 

4 XII 1981 

Ernest Bryll „Kantyczka” 
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Boże Narodzenie jest świętem obchodzonym na całym świecie. 

To okazja do przebywania razem, do obdarowywania siebie 

nawzajem miłością i prezentami. Wokół uroczystości religijnych 

rozwinęły się różne zwyczaje. Wyjątkowe miejsce w historii kultury 

polskiej zajmują piękne i wzruszające kolędy. Ich wielka popularność 

na przestrzeni wieków sprawiła, że są ważnym elementem obchodów 

Świąt Bożego Narodzenia.  

Według legendy pierwszą kolędę napisał Franciszek z Asyżu. 

Zachowane do dziś łacińskie utwory kolędowe pochodzą z końca 

XIV wieku. Dwie najstarsze polskie kolędy to: Chrystus nam się narodził (powstała przed 1435 r.) 

i Anioł pasterzom mówił (z połowy XVI wieku). Teksty kolęd pisali anonimowi twórcy oraz sławni 

poeci (Franciszek Karpiński, Teofil Lenartowicz).  
 

*** 
Wszyscy śpiewamy kolędy, ale czy znamy dobrze ich teksty? Sprawdź swoją wiedzę i wstaw brakujące wyrazy.   

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Przybieżeli do Betlejem  ……………, 

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze: 

Chwała na wysokości,  

chwała na wysokości, 

a pokój na ziemi! 

3 

W żłobie leży, któż pobieży 

……………… Małemu, 

Jezusowi Chrystusowi,  

dziś nam narodzonemu?  

 

Jako Panu naszemu! 
 

2 

Lulajże, ………….., moja perełko, 

lulaj, ulubione me pieścidełko. 

Lulajże, ……………, lulajże, lulaj! 

A ty Go, Matulu, w płaczu utulaj. 

4 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi 

………… grają, ……….. witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

Cuda, cuda ogłaszają. 

5 

Cicha noc, święta noc, 

pokój niesie ludziom wszem, 

a u żłóbka ………… …………. 

czuwa sama uśmiechnięta 

nad Dzieciątka snem. 

6 

Pójdźmy wszyscy do ……………, do Jezusa i Panienki; 

powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. 
 

Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, 

od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. 
 

7 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. 

Wstańcie, pasterze, ….. się nam rodzi! 

Czym prędzej się wybierajcie, 

do Betlejem pospieszajcie 

przywitać Pana. 

8 

Bóg się rodzi, moc truchleje, 

Pan niebiosów obnażony; 

ogień krzepnie, blask ciemnieje, 

ma granice …………………….. 
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Joseph Brickey (1998) 

Hugo van der Goes, (1473-78) 

Jose Antolinez (po 1660) George De La Tour (lata 40. XVII w.) 

El Greco  
(1603–1605) 

Federico Barocci  (1597) 

Gerard van Honthorst (1622) 

 

Książka pod choinkę 
 

Biblioteka poleca… 
 

    

W życiu Kajtka z ulicy Pochyłej miała miejsce potężna zawierucha. Po 

rozstaniu rodziców razem z mamą wrócili do mieszkania babci. Idą święta 

i Kacper świadomy jest ograniczeń finansowych. Sprzedaje uszyte przez mamę 

czarodziejskie czapeczki. Zarobionych pieniędzy powinno wystarczyć. Czapki 

sprzedają się znakomicie. Zwłaszcza od czasu, kiedy dołączył do niego również 

zmagający się z kłopotami rodzinnymi mały raper Kacper. Przede wszystkim 

jednak czapki są śliczne i – w co głęboko wierzy Kajtek – każdemu przyniosą 

szczęście.  

Kajtek nie jest jedynym bohaterem świątecznej opowieści Pięć choinek, 

w tym jedna kradziona. Spotkamy tu przedstawicieli wielu pokoleń, których 

łączą przygotowania do świąt i towarzyszące temu emocje. Starsi myślami 

wracają do beztroskiego czasu dzieciństwa, zapracowane mamy marzą o pomocy elfów, młodzi 

o świętach wirtualnych, wolnych od obowiązku lepienia pierogów. Razem z babcią Gabrysi 

wybierzemy się nawet do Nowego Jorku. To dzięki niej dziewczynka pozna wartość tradycji i 

zaprzyjaźni się z Filipem, któremu wszyscy zazdroszczą znanych rodziców i limuzyn, a nie mają pojęcia 

o pustce, która go otacza. 

Wzruszająca opowieść Barbary Kosmowskiej skupia uwagę na wartościach, które w życiu każdego 

człowieka liczą się najbardziej. Pokazuje, że nie to jest najważniejsze, co widoczne gołym okiem. To 

opowieść o radości płynącej ze wspólnie przeżytego czasu, gdy szczególnego znaczenia nabiera 

obecność rodziny i przyjaciół. Dostarcza wzruszeń, powoduje, że wilgotnieją oczy… A kradzież 

choinki? No była, ale…  
Opracowała Joanna Brandys 

 
*** 

Arcydzieła malarstwa 
 

Boże Narodzenie jest jednym z najpopularniejszych 

i najstarszych tematów sztuki chrześcijańskiej. Dzieciątko 

w żłóbku, Maryja, Józef, pasterze, wół, osioł, stajenka, 

mędrcy ze Wschodu – te motywy zna każdy z nas od 

wczesnego dzieciństwa.  

Narodzenie Jezusa malowali wielcy mistrzowie (Giotto, 

Giorgione, Caravaggio, Rubens, Velázquez) jak i mniej 

znani artyści. Na przestrzeni wieków zmieniał się sposób 

przedstawiania tego motywu. Artyści, w zależności od 

epoki, w której tworzyli, osadzali to wydarzenie w swoich 

czasach, wśród postaci zamieszczali fundatorów, czy 

ozdabiali dzieła licznymi aniołkami. Ukazywali Maryję 

adorującą Jezusa, klęczącą przed Nim lub trzymającą 

Dzieciątko na kolanach. Pierwsze zachowane 

przedstawienie sceny Bożego Narodzenia powstało w IV 

wieku.  
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

 

 

 

 
 

 

Francesco di Giorgio Martini 
(1460) Giotto (1305) 

Romanino (1524-25) 
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Poznaj polskie przysłowia 
 

 

Każdy jest kowalem swojego losu.  
 

Wyjaśnienie przysłowia:  
Przyszłość każdego z nas zależy od tego, jak pokierujemy własnym życiem, czyli konsekwencje decyzji 

podejmowanych dziś będziemy odczuwać w przyszłości.  
 
 

*** 

Zagadki pani Izy  
 

Pani zadała Ani takie zadanie: 

Spośród wszystkich liczb w tabeli wykreśl te, które dzielą się 

przez 3. Pozostałe liczby dodaj. Jaki otrzymasz wynik? 

A. 118  B. 127   C. 100   D. 75 

 
 

*** 

Sukcesy naszych uczniów 
 

 W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym Życzliwość na co 

dzień. Powstało wiele pięknych i ciekawych prac, w których uczestnicy przedstawili swoje 

doświadczenia, przeżycia, przemyślenia na temat wdzięczności, dobroci, szacunku do ludzi i zwierząt. 

Wszystkie prace zostały nagrodzone. Gratulujemy zwycięzcom!  
                                                                                                                           Iwona Kowalczyk, Agnieszka Rojek 

Oto laureaci konkursu:  
 

Kategoria 5-6 lat   Kategoria klasy VII-VIII 
 

  I miejsce Jakub lat 5             I miejsce Sara kl.VIII          II miejsce Julita kl.VIII 

                              
 

Kategoria klasy I-III    

I miejsce Małgosia kl.II      II miejsce Basia kl.I          II miejsce Pola kl.II     III miejsce Magda kl.I  III miejsce Miłosz kl.III                                                                                                                                       

                 

    

 

 

 

 

 

Kategoria klasy IV-VI  

I miejsce Łucja kl.V     II miejsce Maja kl. VI    II miejsce Amelia kl.V  II miejsce Wiktoria kl.IV   III miejsce Piotr kl.V  
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W gazetce wykorzystano: 

- wiersz E. Bryla „Kantyczka”  

- obrazy i informacje ze strony internetowej: https://kulturaupodstaw.pl/obraz-bozego-narodzenia/, https://culture.pl/pl/artykul/boze-narodzenie-w-sztuce#popup#popup, 

https://ciekawa-sztuka.blogspot.com/2011/11/1305-giotto-1308-duccio-di-buoninsegna.html 
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